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RESUMO: 

A água, um recurso indispensável para a sobrevivência humana e de todas as 
espécies vivas, além de ser um importante insumo para a grande maioria das 
atividades econômicas, nomeadamente da agricultura e da indústria, exerce 
uma influência decisiva na qualidade de vida das populações, especialmente, 
ao tanger as áreas do abastecimento de água e da coleta e tratamento de 
esgotos, que têm forte impacto sobre a saúde pública (SHUBO, 2003). A forma 
pela qual os recursos hídricos são gerenciados vem degradando os mananciais 
de maneira a comprometer a qualidade de vida das populações, gerando risco 
de escassez até mesmo onde a água é abundante.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água, um recurso indispensável para a sobrevivência humana e de 

todas as espécies vivas, além de ser um importante insumo para a grande 

maioria das atividades econômicas, nomeadamente da agricultura e da 

indústria, exerce uma influência decisiva na qualidade de vida das 

populações, especialmente, ao tanger as áreas do abastecimento de água e 

da coleta e tratamento de esgotos, que têm forte impacto sobre a saúde 

pública (SHUBO, 2003). A forma pela qual os recursos hídricos são 

gerenciados vem degradando os mananciais de maneira a comprometer a 

qualidade de vida das populações, gerando risco de escassez até mesmo 

onde a água é abundante.  

Um Sistema de Abastecimento de Água caracteriza-se pela retirada 

da água da natureza, adequação de sua qualidade, transporte até os 

aglomerados humanos e fornecimento à população em quantidade 

compatível com suas necessidades (SANESUL, 2014). Pode-se dizer que o 

abastecimento de água deve ser sustentável, ou seja, preocupar-se com o 

bem estar da população e da saúde pública e promover o desenvolvimento 

das atividades econômicas com a manutenção e preservação dos recursos 

naturais, considerando as limitações e fragilidades dos ecossistemas. No 

Brasil, os procedimentos e o controle da qualidade da água de sistemas de 

abastecimento público são estabelecidos pelos decretos nº 79.367/77 e 

5.440/05 e pelas leis n° 8.078/90, 8.080/90 e 9.433/97 (BRASIL, 2013).  

No município de São José do Rio Preto, o Serviço Municipal 

Autônomo de Água e Esgoto (SeMAE) é a entidade pública responsável 

pelos serviços de abastecimento de água (captação, adução, tratamento, 
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reserva e distribuição de água potável) bem como da coleta, do afastamento e 

do tratamento dos esgotos domésticos.  

A Estação de Tratamento de Água (ETA), Palácio das Águas do 

SeMAE,  está localizada no Bairro Jardim Seixas, próxima ao Lago I da represa 

municipal, é do tipo convencional, que utiliza processos físico-químicos para a 

potabilização, com unidades de clarificação (floculadores, decantadores e 

filtros), de desinfecção (cloradores e amoniadores) e de polimento (caiação e 

fluoretação). O processo de polimento é suficiente para corrigir o pH (acidez) 

de saída e, como medida profilática, diminuir a incidência de cáries dentárias 

na população infanto-juvenil (SeMAE, 2014). 

Segundo a mesma fonte, um laboratório central equipado com 

instrumentos de última geração, realiza o controle de qualidade da água, sendo 

que a programação, a metodologia e a frequência das análises seguem 

rigorosamente a Portaria 518/2004, do Ministério da Saúde. Na rede de 

distribuição, estão incluídos quase 250 pontos de coleta de amostras, 

distribuídos por toda a cidade. 

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) é um dos parâmetros de 

maior importância na caracterização do grau de poluição de um corpo d´água. 

RICHARD; NETTO (2007) definem a DQO como sendo uma medida que 

permite avaliar a carga de poluição de corpos d´água e de esgotos domésticos 

e industriais, em termos de quantidade de oxigênio necessária para a sua total 

oxidação. Ou seja, retrata o teor de matéria orgânica nos esgotos ou corpos 

d´água, sendo, portanto, um indicador do potencial consumo do oxigênio 

dissolvido na água. Deste modo, quanto maior a DQO, maior o teor de oxigênio 

dissolvido na água e maior o grau de poluição da mesma. 

Desta forma, o objetivo da pesquisa foi verificar o nível de poluição de 

um dos pontos do sistema de abastecimento de água (represa municipal) da 

citada cidade, através de análises de DQO. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O experimento foi realizado na represa municipal de São José do Rio 

Preto, SP no dia 28 de agosto de 2010. Foram analisadas 5 amostras de 

água, coletadas conforme Abelho (2010), de diversos pontos da represa 

municipal (Tabela 1).   

 

PONTO DE COLETA DAS AMOSTRAS 

Ponto 1 Início da represa (em frente ao condomínio Dahma 1) 

Ponto 2 Algas próximo a queda d`água (após Ponto1) 

Ponto 3 Após a queda d`água  

Ponto 4 Parte central da represa 

Ponto 5 Último ponto antes da ETA localizado no Palácio das Águas 

Tabela 1. Ponto de coleta das amostras. 

 

 

 

Após a coleta, o material foi transportado para o Laboratório de 

Bioprocessos na UNESP (Universidade Estadual Paulista), Instituto de 

Biociências, Letras e Ciências Exatas, campus de São José do Rio Preto, 

para a análise de DQO por meio do método colorimétrico de refluxo fechado, 

utilizando o aparelho da Hach Co, conforme APHA (1995). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados os resultados de DQO.  

 

Ponto de coleta DQO  

1 0 mg/L 

2 68 mg/L 

3 0 mg/L 

4 0 mg/L 

5 110 mg/L 

Tabela 2. Valores de DQO das amostras analisadas. 

 

 

 

Analisando os resultados obtidos, verifica-se uma pequena demanda 

química de oxigênio no local habitado por algas. O que indicada a presença de 

algas é a possibilidade de um descarte indevido de matéria orgânica, levando a 

uma poluição do corpo d’água. Isto esta em conformidade com MERTEN e 

MINELLA (2002) que afirma que a presença de algas é um indicativo de 

contaminação orgânica ocasionando a poluição de um corpo d’água. Esta 

alteração de DQO foi eliminada pela aeração fornecida por uma queda d’água 

(entre pontos 2 e 3) sendo a DQO após a queda de 0mg/L. 

Outra alteração verificada ocorreu no último ponto antes da ETA da 

cidade.  Este local apresentou 110 mg DQO/L e trata-se de um valor 

inadequado visto que a DQO mantinha-se nula nos pontos anteriores à este. O 

aumento da DQO neste local pode ter sido ocasionado devido à falta de chuvas 

na região, que levou à uma menor reserva de água neste ponto. Esta DQO 

pode ser explicada devido ao acúmulo natural de matéria orgânica no fundo 

do reservatório. 

 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos foram satisfatórios em todos os pontos 

analisados sendo a elevada DQO, obtida em um dos pontos, em decorrência 

da falta de água no reservatório e conseqüente acúmulo de matéria orgânica 

no fundo. 
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